
Přírodovědně-humanitní výjezd sext do Náchoda a okolí  
 
  Ráno v pondělí 13. 5. jsme se všichni sešli ve tři čtvrtě na osm na Hlavním nádraží. 
Vydali jsme se na zhruba tří hodinovou jízdu vlakem krásnou krajinou.  
  Po příjezdu do Náchoda jsme se ubytovali a po obědě následovala prohlídka textilky 
Bartoň;  jde o jednu z posledních českých textilek s českým majitelem, neboť od dob levného 
textilu z Asie tento dříve typický průmysl u nás téměř vymizel. Oprýskané nevábné prostory 
provozu a funkcionalistická správní budova, zvenku bohužel už dosti sešlá.  
  Vešli jsme dovnitř a překvapilo nás,  jak je ta stavba vlastně velká. V provozu jsme 
mohli vidět i práci lidí, kteří obsluhovali stroje.  
  Později odpoledne a o kus blíž centru města následovala exkurze pivovaru Primátor, 
kde jsme se dozvěděli, jak se vyrábí pivo, i něco málo o historii pivovaru, proč je české 
pivovarnictví tak významné (jako první jsme začali u výroby piva používat teploměr a vařit ho 
při správné teplotě, čímž se dalo dosáhnout dnes typické zlatavé barvy). 
  Po večeři jsme měli program rozdělený do dvou skupin. Jedna skupina se vydala na 
prohlídku pěchotního srubu Březinka, zatímco zbytek se zabýval přírodou v okolí Náchoda. 
  Druhý den jsme šli na celodenní výlet údolím Metuje do Pekla. Zde jsme se zdrželi  u  
Jurkovičovy útulny a při další cestě jsme na kopci nad Náchodem míjeli Jiráskovu chatu. Výlet 
byl zakončen prohlídkou pevnosti Dobrošov (v hloubce až 39 metrů se nachází součást 
opevnění z období II. světové války, která ale nikdy nebyla použita). 
  V podvečer jsme všichni  ve skupinkách nacvičovali krátká divadelní představení 
inspirována texty autorů spojených s Náchodskem (Josefa Škvoreckého, Aloise Jiráska, Karla 
Čapka i Boženy Němcové). A večer jsme svými představeními pobavili ostatní.  
  Další den jsme se vydali do centra města, kde jsme si prohlédli funkcionalistickou 
knihovnu (dříve honosný dům jednoho z členů podnikatelské rodiny Bartoňů) a zámek. 
  Po obědě jsme se vydali do Velkého Poříčí na prohlídku záchranného systému 
(Hasičská zbrojnice), kde nás prováděl jeden z hasičů a skvěle nám popsal celý areál i náplň 
své práce. 
  Večer následovalo hraní krátkých scének o slavných osobnostech kraje. Další den 
dopoledne jsme se vydali na zpáteční cestu a před návratem do Prahy jsme s malou 
odbočkou navštívili pevnostní město Josefov. Prohlédli jsme kasematy z 18. století (Josefov 
byl založen císařem Josefem II.).  
I přes chlad a občasný déšť byl výlet na Náchodsko povedený a nabitý program docela 
zábavný. 
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